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نه؛ این یکی دیگر نه

قابل ثبت در تاریخ

حتما صالح نبوده بدانی!

این روزها شرایط به سود پرسپولیس 
نیســت. این تیم 2بــازی بعد از 
تعطیالت خــود را بدون پیروزی 
پشت سر گذاشته و صدر جدول را 
از دست داده است. کیفیت عملکرد 
سرخپوشــان هم منتقــدان را راضی 
نکرده، اما حاال ممکن است اتفاق بدتری نیز رخ بدهد. شایعات 
در مورد اینکه یورگن لوکادیا زودتر از حد انتظار از پرسپولیس 
جدا شود، وجود دارد؛ از یک سو به خاطر توصیه سفارت هلند به 
اتباع خود و از سوی دیگر به واسطه قسط دوم قراردادش که در 
زمان مقرر پرداخت نشده و گویا موجبات ناراحتی او را فراهم 
کرده است. به هر حال، روند مذاکره با لوکادیا هم خیلی طول 
کشید تا روشن شود او روی مسائل مالی حساس است. حاال اگر 
قرار به جدایی این بازیکن باشد، مشکالت یحیی گل محمدی 

کامل خواهد شد.

و  مالل آورتریــن  می دانیــد 
کالفه کننده ترین خبــر این روزها 
چیست؟ اینکه مدام گفته می شود 
شــاید دربی تهران قبل یا بعد از 
جام جهانی برگزار شــود؛ و این چه 
معنایی دارد؟ این بازی باید در چارچوب 
هفته دوازدهم لیگ برتر برگزار شود و پس از آن مسابقات لیگ برای 
برپایی اردوی تیم ملی به منظور حضور در جام جهانی قطر تعطیل 
خواهد شد. حاال بحث بر سر این است که شاید کارلوس کی روش 
هفته دوازدهم لیگ برتر را هم به ســود تیم ملی بگیرد و اردوی 
زودهنگام تشکیل شود. به این ترتیب دربی به بعد از جام جهانی 
موکول خواهد شد که طبیعتا خوشایند باشگاه ها نیست. جالب 
اینجاست که سهیل مهدی به عنوان مسئول برگزاری مسابقات 
لیگ خودش هم نمی داند تکلیف  چیســت و هر روز یک حرف 

می زند. این حجم از بی برنامگی قابل ثبت در تاریخ است.

اتفاقات عجیب و غریــب در فوتبال 
ایران زیاد رخ می دهد و یکی از آنها 
هم مربوط می شــود به ماجرای 
جدایی 5بازیکن از اســتقالل در 
نقل وانتقاالت زمستانی؛ شایعه ای 
که اخیرا خیلی سر و صدا کرده است. 
درحالی که نیم فصل اول هنوز به نیمه هم نرســیده، می گویند 
لیست مازادی در این تیم مشخص شــده که گویا بیشتر هم با 
ابتکار مدیرعامل باشگاه بوده است. در همین راستا از قول ریکاردو 
ساپینتو، سرمربی استقالل نوشــته اند: »حداقل اسم بازیکنان 
مازاد را بگویید من هم بدانم!« خب چیزی نیست که، البد صالح 
نبوده شما بدانی. همانطور که جذب بازیکنان در ابتدای فصل هم 
عمدتا بدون نظر جنابعالی اتفاق افتاد. بهتر است شما به این کارها 
کاری نداشته باشی و به وظیفه اصلی ات یعنی فریاد زدن لب خط 

بپردازی. بقیه تصمیمات با مدیران باشگاه است!

نكته بازی

وز چهره ر

بگذارید بازی کنیم
وقتی بازیکن از کادرفنی حرفه ای تر است

قیل وقال های مربوط به بازی استقالل و فوالد هنوز نخوابیده و کشمکش 
بین طرفین همچنان ادامه دارد. استقاللی ها مدعی هستند 3پنالتی آنها 
نادیده گرفته شده است، کارشناســان داوری اما حداکثر یک پنالتی را 
تأیید می کنند و باشگاه فوالد هم که صد درصد تصمیمات داوری را تأیید 
می کند. با این همه اما، یک نکته در مورد حواشی این بازی کمتر مورد 
توجه قرار گرفت. در نوبت دومی که رضا میرزایی در محوطه جریمه فوالد 
سرنگون شد، کار حسابی باال گرفت و استقاللی ها تا جایی که می توانستند 
به داور اعتراض کردند. شرایط طوری شد که حتی در کنار زمین شاهد 
هجوم کادرفنی اســتقالل به داوران بودیم و خسرو حیدری کارت زرد 
گرفت. اساسا دســتیاران ریکاردو ســاپینتو در تالش بودند همزمان با 

محرومیت او نشان بدهند جای این مربی خالی نیست و هر یک 
از آنها می تواند یک ساپینتوی جدید باشد! در چنین شرایطی 
اما حسین حســینی، دروازه بان و کاپیتان استقالل وارد 

گود شد و ضمن دعوت مربیان خودی به حفظ آرامش، 
چندین بار تکرار کرد: »بگذارید بازی کنیم.«

اشاره حسینی کامال صحیح و منطقی بود. داور 
مســابقه درســت یا غلط پنالتی نگرفته بود و 
اعتراض ها هم تغییری در تصمیمش به وجود 
نمی آورد. در چنین شرایطی، فقط گذر زمان 
بود که به زیان اســتقالل جریان داشت. این 
وقفه نه تنها منجر به اتالف وقت می شد بلکه در 
روند حمالت استقالل هم وقفه می انداخت. 
حسینی بسیار تالش کرد مربیان را آرام کند 
و نبض بازی را نگه دارد، اما کوشش های او به 

جایی نرسید و استقاللی ها در بازگشت با تأخیر 
به جریان مسابقه، آنقدر سرد شده بودند که تا پایان 

بازی تقریبا هیچ حمله خطرناک دیگری از آنها ندیدیم. 
متأســفانه در این قبیل مواقع اســت که حس می کنیم 

بازیکنان ما بعضا از مربیان فوتبال مان حرفه ای تر هستند! 
در شرایط طبیعی، کادرفنی باید بازیکن را دعوت به آرامش 
و ادامه تالش کند، اما در این مورد اتفاق معکوس رخ داد. 

هرچند در فوتبالی که محمود فکری روی سکوها با 
کادرفنی حریف درگیری فیزیکی پیدا می کند، حرف 

زدن از چنین دغدغه هایی بیهوده به نظر می رسد!

پرسپولیس برابر 
3مدعی لیگ 

برنده نشده
گل هم نزده
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پهلوانی را معنا بخشیده و به دنیا ثابت کرده اند می توان از سکو و مدال گذشت و بی نشان جاودان شد.« 
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2 افسوس بزرگ
اگر سردار آزمون و  اللهیار صیادمنش به 

جام جهانی نرسند...
روزهای گذشــته گمانه زنی های زیادی در مــورد میزان مصدومیت 
سردار آزمون و رسیدن یا نرسیدن او به جام جهانی وجود داشت. ابتدا 
خوش بینی هایی شــکل گرفت که شــاید موضوع آنقدرها هم جدی 
نباشد و آزمون زودتر از موعد شرایط بازی را پیدا کند، اما حاال مطالب 
دیگری به گوش می رسد. از آن جمله است اظهارنظر مدیربرنامه های 
روسی سردار که در گفت وگو با یک رســانه در کشور خودش گفته: 
»رسیدن آزمون به جام جهانی معجزه است.« مطابق برآوردهای قبلی، 
مهاجم ایرانی لورکوزن چند روز پیش از بازی ایران و انگلستان می تواند 
شــرایط بازی را پیدا کند، اما به طور کلی مصدومیت هایی که به چند 

هفته درمان نیاز دارند، چندان هم شــفاف و دقیق نیستند. به 
عالوه، حتی اگر همان برآورد قبلی هم درست باشد و سردار به 
شکل میلی متری به جام جهانی برسد، طبیعتا آمادگی فنی و 
فیزیکی کافی را نخواهد داشت و این یک دردسر بزرگ برای 

تیم ملی کشورمان به شمار می آید.
اگر سردار به قطر نرسد، این دومین تلفات مهم در خط 
حمله تیم ملی خواهد بود. پیش از این هم مشــخص 

شــده بود  اللهیار صیادمنش غایب قطعی تیم ملی 
کشــورمان در جام جهانی خواهد بــود. او یکی از 
مهم ترین استعدادهای سالیان اخیر فوتبال ایران 
است که در تیم باشگاهی اش یعنی هال سیتی هم 

به تدریج شــرایط بهتری پیدا کرده بود. صیادمنش 
چند بازی بــه عنوان وینگ بک چپ بــه میدان رفت که 

حتی می توانست دســت کارلوس کی روش را برای استفاده از 
او در پســت های دفاعی باز بگذارد، اما متأسفانه صیادمنش 
هم به جام جهانی نخواهد رسید. فقدان او از 2جنبه دردناک 

است؛ هم تیم ملی می توانست از  اللهیار الاقل به عنوان یک 
بازیکن ذخیره استاندارد و مؤثر استفاده کند و هم خود این 
بازیکن می توانست از تجربه حضور در قطر در اوج جوانی، 
به عنوان یک سرمایه بزرگ در ادامه فوتبالش بهره ببرد. 

شرایطی که در غیاب احتمالی این دو بازیکن برای خط حمله 
تیم ملی ایران پیش خواهد آمد کمی بغرنج است. ما حاال فقط مهدی 
طارمی و کریم انصاری فرد را به عنوان مهاجم نوک مورد اعتماد کارلوس 
کی روش در اختیار داریم که امیدواریم طی هفته های آینده حداقل 

برای آنها اتفاق بدی رخ ندهد.

کسب تنها یک امتیاز از 2بازی اخیر لیگ برتر 
شــرایط بدی را برای پرسپولیسی ها به وجود 
آورده است. سرخپوشان با بازگشت به مسابقات 
لیگ، ابتدا یک بر صفر بــه تراکتور باختند و 
سپس با نتیجه مساوی بدون گل برابر سپاهان 
متوقف شــدند. آنها خوش اقبال بودند که در 
همین بازی دوم هم یکی، دو موقعیت خطرناک 
سپاهان به گل منجر نشــد و توانستند با تک 
امتیاز اصفهان را ترک کنند. از دست دادن ۵ 
امتیاز در این 2مسابقه منجر به از کف رفتن صدر 
جدول برای قرمزها شد، اما همه  چیز فقط همین 
نیست. هم اکنون توجهات به یک نقطه ضعف 

عجیب در پرسپولیس معطوف شده که مربوط 
می شود به عملکرد ضعیف این تیم برابر رقبای 
نامدار و مدعیان بالقوه لیگ برتر. پرسپولیس در 
هفته دوم با نتیجه مساوی بدون گل برابر فوالد 
متوقف شد و در دو هفته اخیر هم به یک باخت 
و یک مساوی برابر تراکتور و سپاهان بسنده 
کرده است. این نتایج نشان می دهد پرسپولیس 
نه تنها برابر 3رقیب بزرگ خود موفق به کسب 
پیروزی نشــده، بلکه حتی گلزنی هم نکرده 
است. بردهای اخیر این فصل پرسپولیس هم 
برابر تیم های معمولی رقم خورده تا هواداران 

کمی در مورد کیفیت تیم خود نگران شوند.

نقطه ضعف

امیرحسین اعظمی|   اســتقالل این هفته رودرروی یکی 
از 3 تیم بدون شکســت لیگ قرار می گیرد. ذوب آهن که در 
هفته های اخیر با تیم هایی مثل پرسپولیس، سپاهان، تراکتور 
و مس رفسنجان بازی کرده و صاحب یک پیروزی و 7 تساوی 
بوده، این هفته هم مقابل اســتقالل به دنبال حفظ رکورد 
شکست ناپذیری اش خواهد بود. تارتار، سرمربی ذوبی ها در 
گفت و گو با همشهری اعتقاد دارد تیمش پتانسیل شکست 
دادن استقالل را دارد و با این هدف مقابل این تیم قرار می گیرد.

 
   شرایط فعلی تیم چطور 

است؟
 شــرایط خوبی داریم ولــی در بازی قبلی 
با نســاجی باید 3 امتیاز را می گرفتیم که 
کمک داور گل سالم ما را مردود اعالم کرد 
و این باعث شــد تا 3 امتیاز را با یک امتیاز 
عوض کنیم. متأسفانه پارسال و امسال 
بابت داوری ها خیلی ضــرر کردیم 
و نمی دانم چه بگویــم. هضم این 

اتفاقات برای ما ساده نیست.
 

   اســتقالل هم 
حســابی از داوری شاکی 
اســت. در این شرایط فکر 
نمی کنید قضاوت بازی این 
هفته استقالل و ذوب برای هر 

داوری سخت باشد؟
در مورد اتفاقاتی که در بازی استقالل 
و فوالد افتاد، کارشناسان نظر دادند، بازی 
ذوب آهن و نساجی هم به همین شکل. فکر 
نمی کنم هیچ تیمی به انــدازه ذوب آهن از 
داوری آسیب دیده باشد. امیدوارم که فضای 
مجازی و رسانه ای که بعد از بازی فوالد پیش 

آمد، روی بازی ما و استقالل تأثیر نگذارد. هر دو تیم از داوری 
در هفته گذشته متضرر شدند و خواهش من این است که 
نگاه داور فقط به استقالل نباشد. من معتقدم داوران ما، سالم 

هستند و باید از همه نظر به آنها رسیدگی شود.
 

   در 8بازی گذشته شکست نخورده اید و 
حتما بابت این موضوع احساس خوبی دارید.

با توجه به شــناختی که از تیم خودمان در فصل گذشته پیدا 
کردیم، امسال تمرکزمان این بود که ساختار دفاعی تیم را بهتر 
کنیم و این اتفاق خوشبختانه رخ داد. البته در بخش حمله با 
مشکل مواجه شدیم چون سعید باقرپسند مصدوم شد و محمد 
خدابنده لو را به عنوان یک هافبک بازی ساز و سینا اسدبیگی را 
به عنوان یک هافبک رابط از دست دادیم. این اتفاقات تیم را در 
بخش حمله با مشکالتی مواجه کرد ولی بازی به بازی سعی 

کردیم مشکالت را در خط حمله کمتر کنیم.
 

   7 تساوی داشــته اید، در این خصوص 
بیشتر صحبت می کنید؟

باید بدانید هدف گذاری باشــگاه و بودجه ای که برای تیم 
درنظر گرفته می شود، چقدر است و سرمربی هم براساس 
این موضوع استراتژی خودش را مشخص می کند. یک مربی 
باتجربه براساس این مســائل می داند که چگونه به اهداف 
باشگاه نزدیک شود. ما با توجه به قرعه ای که داشتیم، سعی 
کردیم ابتدا گل نخوریم و بیرون آمدن از این قرعه ســخت 
واقعا آســان نبود. ما با پرسپولیس، سپاهان، تراکتور و مس 
رفسنجان روبه رو شدیم و در بازی های معمولی هم میزبان 
نبودیم. با انجام دادن این بازی های سخت، نشان دادیم که 

تیم منسجمی هستیم و باید از بازیکنان تشکر کنم.
 

   برخی می گویند تارتار مربی تدافعی 
است و حتی از سبک بازی تیم شما انتقاد می کنند. 

ساختار دفاعی و گل نخوردن تیم برای من اهمیت زیادی 

دارد و یکی از دالیل مهم موفقیت در فوتبال کم گل خوردن 
است. تیمی هم که قهرمان می شــود قطعا کمترین گل 
خورده را دارد. باید این را هم درنظر گرفت که شما چقدر 
هزینه می کنید. مــا 3 بازیکن مهم خودمان را از دســت 
دادیم و ابراهیم زاده هم به عنوان یک ارسال کننده مصدوم 
است. وقتی بودجه باشد طبیعتا می توانیم بخش تهاجمی 
خودمان را تقویت کنیم ولی ما چند بازیکن مهم خودمان را 
از دست داده ایم. البته یک توصیه هم برای آنهایی که سبک 
بازی ما را مورد انتقاد قرار می دهند دارم، اینکه بازی های ما 
را نگاه نکنند! وقتی تیمی نمی تواند از لحاظ جذب بازیکن 
با چند تیم رقابت کند، باید دنبال ســازندگی برود و این 
موضوع هم زمان بر اســت. وقتی هم بازیکن می سازیم، 

تیم های دیگر آنها را جذب می کنند.
 

    پتانسیل شکســت دادن استقالل را 
دارید؟

استقالل تیم خوبی است و بازیکنان، کادر فنی و هواداران 
این تیم برای من قابل احترام هستند. با این حال در جواب 
سؤال شــما باید بگویم که قطعا پتانسیل شکست دادن 
استقالل را داریم. ما در این بازی فقط به برد فکر می کنیم.

 
   در مورد بازگشت کی روش به تیم ملی 

چه صحبتی دارید؟
2 بازی دوستانه تیم ملی نشان داد که بازگشت کی روش 
تأثیر مثبت داشته و از لحاظ کیفیت فنی رشد کردیم. از 
طرفی جو بدی که در تیم ملی ایجاد شده بود از بین رفته 

است و بازیکنان همدل هستند.
 

   در این شرایط می توانیم از گروه خودمان 
صعود کنیم؟

با توجه به شــرایطی که همگروهی های ما دارند، صعود 
غیرممکن نیست.

فقط به بردن استقالل فکر می کنیم
مهدی تارتار  از منتقدان ذوب آهن شکست ناپذیر می خواهد تا بازی این تیم را نگاه نکنند


